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INMMK 

Formand 
A-522 Lone Skov 
Box 184 
DK-7600 Slruer 

Næstformand 

I Sekretær 

H-l 032 Karin Storgård 
Søjlegranen 17 
DK - 8620 Kjellerup 

t Kasserer 

A-839 Simon Marsbøll 
GI. Kongevej 16, 
DK 7442 Engesvang 

I Redaktør 
A-512 Ib Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

I Teknisk redaktør 
A-120 Anton Kamp Nielsen 
østergade 17, Asferg. 
DK-8990 Fårup 

I Distributør 
A-l 068 Kurt Skov 
Silkeborgvej 27, Almind 
DK-8800 Viborg 

I Revisor 

Annette Søndergaard 
Teglværksvej 10 
DK-8850 Bjerringbro 

NMMK 
Stiftet i as/o 78. september 7978 

Adresse 
P. Box 3 
DK 8840 Rødkjærsbrb 

Kontingent pr. kalenderår 

A-medlem 

Postgiro 
3364712 

(medlemmer med bil) 130 Dkr 

B-medlem 
(medlemmer uden bil) 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) 50Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Box 3 - 8840 Rødkjærsbro - Danmark 

M edarbejdere 
styrets medlemmer 

Indlæg til Norminor skal være klub
ben i hænde senest: 

10. oktober 

Stof til bladet kan SendesJil 
Box 3 - 8840 Rødkjærsbro - Danmark 



Stedsgrupper 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersone r 

Oslo 

Møregruppen 

Jtinktiping og omegn 

Små land 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne-

København 

Sydsjælland 

Jiimtland 

Als 

FYN 

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Hovseter 
N-0705 Oslo 7 - tlf. 02 43 73 26 

A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken, 
N-6014 Alesund. Tlf. 071 43663 

A 1307 Martin Forsberg 
Storgatan 5, S. - 57022 
Forserum - Sverige. Tlf. 0380-21200 

A-290 Flemm ing Morgan Pitchfork - Trekanten 
Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509 

A-164 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14-
DK-9200 Alborg SV - Tlf. (08) 18 23 29 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Aslerq - DK-8990 FåruD - Til. 1061 443295 

A-614 Peter 0 1holm - Ejstrupvej 27 t.h., 
DK 8340 Malling. Tlf. 06933374 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 135 -
DK-7100 Vejle - Tlf. (05) 72 07 27 

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Overjerstal 

6500 Vojens - Tlf. 04 54 74 96 

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf . 0921 9806 

A-827 Leth Møller - Vagtelvej 33 
DK - 2000 Kbh. F. Tlf. 01 86 01 86 

H-386 Ketty Rasmussen - Sorø vej 484-486 
Rislev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 73 65 49 

A-l074 Kåre Torsfjall, Furutorpsgatan 23, 
83137 Ostersund, Sverige, tlf. 063-113931 

A-597 Poul Iversen - Mosevænget 5 
DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81 

A-1188 Henrik Nielsen, Saxovej 91 , 1. 
34. DK 5210 Odense NV. Tlf. 09 16 57 28 
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Dalarna 

Nordvest Sjælland 

Bornholm 

Goteborg 

Lolland-Falster & Møn 

Vestsjælland 
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A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4 
S-792 00 Mora Sverige - Tlf . 0250-15445 80st.13530 Arb. 

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5 
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10 

A-881 Max Christensen, Pilevej 27 
DK - 4340 Tølløse - Tlf. 59 18 69 20 

A-1036 Esben Hansen, Sandflugtsvej 22, 
Kredsen 8, DK, 3700 Rønne 

A-1174 Allan Rasmussen 
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne 

A-1169 Matz Lundgren 
Von Gerdesgatan 7 
S-412 59 Goteborg. Tlf. 031 183220 

A-1362 Kenneth Simonsen, Danmarksvej 3 
DK 4800 Nykøbing Falster, tlf. 03 85 36 64 

A-1461 Dennis Hansen, Solbakken 5, 
DK 4800 Nykøbing F. TIl. 03 85 93 43 

A-927 Finn Parker Olsen, Holbækvej 69, 
DK 4200 Slagelse, tlf. 03 53 29 45 



I Arrangementskalenderl 
DATO ARRANCEt-1ENT ARRANGØR 

August 

Ler/søndag 26 . - 27 . Nordisk Classie Car udstilling i 

Hillerød 

København 

September 

Søndag } . Ninormøde Sydsjælland 

Lørdag 9 . Frilandsmuseet kl . 10 

m/madkurv 

Sydsjælland 

Søndag 10 . Besøg hos Anton Kamp Østjylland 

Onsdag 27 . 

Oktober 

Klubmøde k1. 19. 30 hos Horst 
Armbrust Elsøvej 5 KiEkelund/Kruså 

Als 

Søndag 1 . 

lørdag 7 . 

Ninormøde 

Sprøj ledag kl . 10 m/madkurv 

Sydsjælland 

Sydsjælland 

Onsdag 25. Klubmøde kl . 19 . 30 
Njssen Odinsvej 42 

hos Jørgen Als 

r<anders : 

Nordvest 
S jælland I 

6100 Hade l'slev 
Afholder klubmøde - micro-træf - åbent hus hver' den sidste lørdag 

i måneden klo 10-17 øste r gade 17-19 , Asferg . 

Afholder møde 1. tirsdag i hver måned nærmere oplysninger 

t·1ax Christensen tlf . 03 - 46 02 43 --_._----- ._----
~ Afholder klubmøde hver den fø r ste tirsdag i måneden i Ungdomsklubben 

på Næsby Skole , Skolevej Næsby kl. 19.no 

Oslo : Avholder møte 1. onsdag i måneden kl. 18 .00 . Nødested mai-akt. : 
------- Rodeløkken kafe, Bygdøy. Nav-apr . : Kjemisk inst.,Blindern. Ring 

et av styremedlemmene på forhånd i telfelle det er spesielt program . 

Sydfyn: Afholder klubmød e hver den sidste tirsdag i månden på 
Stenstrup Kro kl . 19 . 30 . 

Sydsjælland : Afholder klubmøde første søndag i måneden 

Kl . 19 . 30 , på Sorøvej 484, Tlf. 03 73 65 49. 

Vestsjælland : Afholder møde sidste søndag i måneden nærmere oplysninger 

Finn Parker Olsen tlf . 03 - 53 2945 5 



I Formandens side I 
Velkommen tilbage efter en forl1s bcnllig god sommer med masse r af sol (for me

get vi l nogle af os sikkert sige) , 

Arels store arrangement , Sommertræffet , gik af slaben i \'Ieekenden den 21 . -

23 . juli . Vejret var med os og det blevet velar rangeret og mindeværdigt træf 

med hen imod 140 - 150 bilcl' , Det blev el af de træf, hvor det hele bare går, 

som de l skal, stille og roligt. Specielt syntes jeg, at feslen lørdag aften, 

for l øb helt fantastisk . 

Der ska l he r fra bestyrelsen lyde en slor tak til Østjyderne for deres f lotte 

arbejde . 

Jeg tror de fles l e vil give mig medhold i, at sådanne træf og klubben i al al

mindelighed bør beva r es. ~len det vil ikke være tilfældet efte r marts måned 

1990, hvis ingen andre vil overtage styret . Selvfølgelig er det svært at sige 

ja til at overtage en bestyrelsespost, som man egentlig ikke ved, hvad inde

bær . Vi har derfol' hver især, skrevet vor arbejdsgang i klubregiet, ande t steds 

i bladet. 

Vi håber så , efter vore beskrivelser, at nogle medlemmer vil have mod og lyst 

t il, at gu ind i kl ubarbejdet . 

På Sommerll'æffe t, blev der ytret ønske om at købe den mege t populære l>1orris 

pJade , som bl.a . blev spillet ved festen lørdag aften . Jeg har kontaktet det 

engelske firma, som sæl ger pladen , for at købe nogle stykker , som så klubben 

vil sælge . Jeg har endnu ikke hørt fra firmaet, men regner med at få besked 

inden vi går igang med Norminor nr . 62, så hav t ålmodighed . 

Som det fl'emgår andetsteds , mistede vi i juni vores næstformand Henn i ng 

St o r gaa r d . Vi hal' i bestyrelsen ikke fundet nogen anden til at overtage næs t 

formandens post, men har til gengæld delt opgaverne imellem os . 

Fortsat god sensommer! 

ned venlig hiJ sen 

~~ 
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Minde~ 

Den 2.3. juni 1989 mistede vi vor kære ven og afholdte bestyrelsesmedlem , 

næstformand Henning Sto rgaard i en alder af kur1 34 li r. 

for 05, som igennem en lang å rrække, har kendt Henning, vil savnet være 

ekstra stort . 

Henning var mennesket, som man altid kunne gå til, hvis man manglede en 

hjælpende hånd . Altid s ød og hjælpsom, ikke bange for at gå igang med nye 

udfordl'cnde opgaver . Ofte har ha n og Karin stillet deres gård til r ådig

hed ved bestyrelsesmøder og a nd r e arrangementer . Ovenpå alt dette har de 

i Fællesskab formået og haft overskud Ul, at gøre besty relsesmøderne hos 

dem til noget særligt , med små overraskelser . 

Personligt vil Henning stå for mig som det , på daværende tidspunkt ukendte 

medlem af den nyopstartede IHdtjyllandsgruppe , som uopfordret sendte et 

brev med ønske om held og lykke i arbejdet med at få lokalgruppen op at stå . 

Et af de små skulderk lap, som gør det hele lidt lettere og som de fles te har 

så svær t ved at give - Henning var ikke en af dem . 

(ret være hans minde. 

På besty relsens vegne 

7 
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* Sensommer-hilsen * 

Først vil jeg gerne sige tak fordi l tog godt imod mig , ved træffet i 

Jelling . Det var lidt af en overvindelse at komme ars ted alene - men det 

gik godt . 

Endvidere tak til Østjylland for et veltilrettelagt træf 1 naturskønne 

omgivelser . Derfor tak til jer alle for en god veek-end . 

Nej , jeg er ikke færdig endnu - her er et lille NØDRÅB! ! ! 

Efter sådan et træf med så mange fremmødte har jeg indtrykket af , at 

mage stadig vil samles omkring ~IORRISEN. 

DERFOR prøv om ikke I i jeres Lokal gruppe kan finde l eller 2 egnede 

(det kræver ikke så meget) , som vil hjælpe et par andre med at rå klub-

ben ført videre . I må huske at den nuværende bestyrelse holder til f~arts 1990 . 

Vi må prøve om vi kan finde nogle aktive medlemmer fra de forskellige lokal 

grupper . Lokal grupperne er bange for at gruppen går i opløsning , hvis 

alle går ind for bestyrelses arbejdet . 

Vi har også i bladet lavet lidt arbejdsbeskrivelse, sA I kan se lidt af 

hvad vi foretager os . 

Vi er måske 2 der vil fortsætte , men kun hvis medlemmerne er indstillet 

på at Klubbcn skal bestå og det viser I kun ved at være aktive . 

Jeg syntes i skal melde jer så vi kan s nakke om det . I skal ikke sige 

"det gør de andre"for sådan siger de andre også , og så er vi ligevidt. 

Hjælpes vi ikke ad og støtter klubben, vil den gå i opløsning . 

ER DET MENINGEN ???? 

Scn sommer hilsner 

H- 1032 Kari n Storgaard . 

UDGANG 



I Arbejdsbeskrivelser l 

Allerførst startel' jeg med at afhente post fra postboksen ca . 2 gange om 

ugen . Pos len bliver dernæst stemplet og indskrevet l logbogen . Pos len skal 

derefter fordeles . Breve vedr . ønske om medlemsskab samt køb af klubeffekler 

gå!' videre til næstfO L'manden . Indlæg til Not'mi nor gål' videre til redaktøren, 

helst renskrevet på montageark , hvis tiden er derti l. Fak turae r , checks Q.S . V. 

går direkte til kassel'en. Flyttemeddelelser saml udmeldelse r videregives til 

distributøren . 

Dette er de mest almindelige breve, og dem har der siden den 19.1 .07 været 

1993 stk . af . 

Foruden de almindelige (og læselige) breve , kommer der til tider de mest 

utrolige korrespondancer. Der har både været annonymf' (som efter megen mor

skab ryger direkte i skraldespanden), salgsb reve og ulæselige breve . Så er 

der forskellige originat ioner, som tilbyde r klubben udstillinger o . s . v. 

Al l e disse specielle breve, besvares af formanden . Foruden dette er det for

mandens opgave , at opsamle alle "trådene" til f . eks . genel'alforsamlingen og 

sommertræffet (sidstnævnte er dog mere og mere lagt over på den loknlgruppe, 

som afholde r træffet) . 

Dette var i store træk , fo rmandens opgaver , Selvfølgeljg er der mange and re 

ting , som man bare gør, fordi man se l v betrager det som en selvfølge . 

A-S22 lone Skov 
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* Kasserer * 

Ca . 00% af kasserens arbejde består i at "behandle" gi roindbetalinger . Nye 

medlemmer tildeles fort l øbende numre efter indbeta lingsdatoen. Indbetalinge r 

ved bestil l ing af kl ubvarer (swea t shir t s , krus embl emer m, v.) registre r es 

og sendes sammen med de nye medlems numre til næstformanden, de r sørger fo r 

den videre behandling . 

Den resterende tid går med at betale regninger til diverse firmaer; betale 

kørselsgodtgørelse Q . lign .; deltage i bestyrelsesmøder; ajourføre saldo på 

giro-, checkkonto , kassen og en bank bog . Hvis det sidste e r gjor t løbende ( ! ) 

bør udfærdigelsen af årsregnskabet ikke volde større probleme r .. . .. . 

De daglige opgaver skønnes at tage en til to timer ugentligt . 

A-B39 Simon "larsbøll 

* Redaktør * 

Sto f til No ~minor får jeg ti lsend t fra henholdsvis formand, næstformand 

og sekre t ær r enskrevet hvilket lette r mit job meget. 

Herefter deler jeg bl adet op i fa ste sider (så som formandens side , nye 

medlemmer og kontaktpersoner). Stof fra medlemmer (diverse indlæg træf, 

arrengementer, køb og salg ) . 

Nå r dette er sket skriver jeg alle aktue l le overskrifter op , og samler 

de tilsendte bi lleder sammen . Disse overskrifter og billeder a fl everer 

jeg til en bekendt typog raf som laver rastebilleder ud a f de normal e 

fotos, samt trykke r overskrif terne . 

Nå r det t e er i orden samler jeg alle sidel~ n e og sætte r side numre , billede r 

og oversk r ifterne på . 

Herefte r er bladet klar til at blive sendt til trykning på Cent ra l 

Trykkeriet, Odense 

A-512 Ib Skov 
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* Næstformand * 
Nu J~ommer girokortene med nye medlemmer til næstformanden fra kasseren . De 

ting - vedtægter, foldere, giro kort, klistermærker, kartoteksko r t og el lil

le brev - Lindes frem og sendes . Har du bestilt/betalt for andre ting - klub

bens effekter - skal disse pnkkes (helst godt, se de når frem til modtageren 

i hel tilstand) . Dernæs t skal pakken vejes , Frankeres og adressekort skal 

skrives . 

Efter denne procces, skal alle giro-kort føres ind i et hæfte , således al man 

kan se, hvem der er blevet nyt medlem og hvor meget de har har betale, så det 

slemmer overens med del, som de får tilsendt. 

Regnskabet med vare l ageret skal nedskrives hver gsng. og kontrolleres jævn

ligt. 
Når vi når til deadline skal alle de nye medlemmer skdves op på montageark 

og sendes til redakhll'en , så de kan komme med i næste nr . af No rminor . 

Endvidere er det næstformandens opgave at opsummere varelageret samt bestil

le nye effekter. 

Som sekretær , er mit arbejde bl.a . at tage referat ved f . eks . bestyrelses

møder . Desuden modtager jeg alle brevene vedr . personer , som ønsker at høre 

noget om klubben (evt . senere medlemsskab ) . 

Disse personer får så tilsendt det sidste nr . af NO I'minor , folder e , vedLæg

ter , giro-ko r t, samt et lille brev . På gif'o-kol'tet på f ører jeg dato sDmt et 

nr ., som så bliver før t ind i et hæfte . På denne måde, kan vi næsten altid 

finde tilbage t il et gi ro-kort - det hænder faklisk ofte , at folk blol be

taler et beløb , men glemme I' så at skrive navn og adr . på giro-kortet . 

Endvidere har jeg til opgave at bistå ved sa l g af klubeffekter på træf og 

lignende . 

'·line opgaver s kønnes at toge ca . 2 timer ugentlig all afhængig af å rstiden . 

A-1032 Karin Stor gaard 

, , 



* Distributør * 

Som distributør står jeg For oprettelse af nye medlemmer, flytning og udmel

delser . 

Nyt medlem tilmeldes når det betalte girokort bliver tilsendt mig fra kasse

ren . lige ledes sker flytning og udmeldelse, når flyttemeddelelser og udmel

delser, som bliver sendt til klubben, kommer mig ihænde. 

NI~MK er registreret hos Multi Dala , der s ørger for opkrævning af del årlige 

kontingent. Vi får fra t·lulti Data kartotekskort med navn og nr . på hvert en

kelt medlem. Endvidere kan vi også bestille medlemsliste . 

Flytning , registrering eller udmeldelse sker på specielle kort der blo t skal 

ud f yldes og i ndsendes til I~ulti Dala (a fleveres i SOS). 

Udsendelse af Norminor tager (Odense Postkontor) sig a f . Også dertil sendes 

flyttemeddelelser og andre ændringel' , Også derfra kan vi bestille et abonne

mentsudskrift, pris ca . 200 kr . pl' . s tk . Abonentændringer hos postvæsenet 

kan 'klares på få dage, hvorimod der ved t~ulti-Data godt kan gå noget længere 

tid . 

Abonnentændring på Odense Postkontor er gratis, idet al brevpost dertil sen

des ufrankeret. 

A-I069 Kurt Skov 
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- Ja. ja, man Jeg ,rOl nu, De kommer , il 
<t I lOfIryde de l I Deres kone er li lt roldigvis 

min meget goda venlndt< . 



I * Medlemmernes biler * I 
A-1532 Karsten Jakobsen fra Vejle er også nye medlem i klubben . Han er ejer 

af denne Van fra 1954. Bilen er original/restaureret - grøn - og kører som 

bil nr . 2 . Karsten ha r kørt ~'orris siden 1984 og har i den tid haft 2 af 

slaosen . Vognen er total restaureret, chassi og undervogn er metnliseret. 

sandblæst og lakeret. Endvidere er den nylakeret både indvendt! og udvendig . 

~'y t ledningsnet, 

alle kontakter og 

relæ adskildt og 

smurt . ~'otoren er 

en 950 topventil

et . 

Restaurer ingsUd 

ca . 3 år. 

Flot arbejde , 

og velkommen i 

klubben Karsten! 

Også vel kommen til A-1535 Gunnar Sørensen fra Horsens, som til daglig kører 

i denne Pick-Up fra 1968 . Pick-Up'en er hvid og uoriginal. Gunnar har kørt 

thnor fLi.den 1980 og har i den tid haft 2 stk. Klubben skal være Forbindelsen 

imellen 

dem der 

mangler 

stumper 

og dem 

der har 

overskud . 

Også vel

kommen 

til dig 

Gunnar! 
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I * Medlemmernes biler * I 
A-1416 Karsten Vodder fra Kr . Såby, har indsendt sit kartotekskort med bil

lede af denne 2-dørs fra 1965 . Karsten har kørt i bilen, som er uoriginal Dg 

restaureret med en nyrenoveret motor, siden 1988 . Vognen er signal gul og 

med en del ændrin~~r . hvoraf kan nævnes , hjemmelavet udstødning i venstre si

de . 

Også denne bil 

er i daglig drift . 

Velkommen j klub

ben Kars l en! 

Hanne GI'øtnel' fra Glostrup med medlemsnr. A-1529, er eje r af denne flotte 

2-døl's fra 1963 . Vognen er helt original og restaureret . Den har farven rød 

og kører som nr . 2 bil . 

På spøl'gsmlllct om , hvad klubben skal gøre for dig , sva l'er "Ianne ; klubben s kal 

fo r tsat udgive bladet med råd og vejledning til vedligeholdelse og restaure

rinr r f HOI'I'is'en , samt holde klubmøder oQ andre a['rangem~nt e r. 

14 

Hnnne spørger 

end v idere, om 

der afholdes 

klubmøder i Kbh. 

området og her 

må v i nok bede 

dig tage kon

takt med den 

stedsgruppe , 

som ligger nær

mest dig . 

Velkommen til 

dig også! 



I Sommertræf 1989 I 
l år var del totalt 5 Minarer og 11 personer fra møregruppen, som rant veien 

til Jelling. 

A-IS3 Egil og H-B14 Kristin m/div. unger reiste fra Alesund ganske nøyaktig 

en uke før oss andre , som skulle reise hjemmefra tirsdag den 18. lidvard had

de på forhånd av talt med A-DIS Olav Naustdal, al vi skulle møte ham i Gol 

klokka 14 .00 .. ... Et godt råd ; Ta eIde i Lidvards tidsberegninger alvorlig .. .. 

Vi ankom Gol klokka 16 . 30 . Se lvFølgelig ingen Naustdal. ~Ian traff vi i Larvik 

ved en ren tilfeldighet. Der overnatte t vi og reiste til Frederikshavn ons

dag den 19. Da vi ankom Jelling og Friluftsbadets Camping, hadde Egil og Co , 

allerede hatl en fin ferie i Danmark. 

Onsdagskvelden var del allerede kommet et par Minarer på plassen, og antallet 

økte sakte men sikkert . Klokka 18.00 fredags ettermiddag ble treffen offi

sielt åpnet, og deretter ble det grillet. Vi fra l-1øregruppen fikk besøk av 

noen venner fra vår hjemby som var på ferie i Vejle-området . Takk for besøket 

Torgeir og Birgit! 

Kjøreturen i skjønne omgivelser va r en fin oplevelse, og så vidt jeg vet var 

det bare en bil som måtte bryte ut av kollonnen . (Formen er vel bedre nå Jan?) 

Festen var på forhånd dømt til succe, når ca . 250 Minorfolk er samlet i et og 

samme lokale er det bare nødt til å bli futt og fart . l de sene timer viste 

det seg at det blandt NMMK-medlemmene skjuler seg mange lovende danseløver . . 

(Bja rte, Terje & Co . ) 

Søndagen var innholdsrik med nye inns l ag som Minor-Push og utkledningskonkur

renee . Slike innslag bør bli fast tradisjon ved NI·1t·1K·s sommertreff! 

Turen hjem til Alesund gikk fint bortset t fra X antal l liter olje og bensin

pumpen på min 59-Van som sviktet ganske ofte . Til slutt ble vi lei av å stop

pe og kakke på pumpen, så vi bit t et fast en hyssingstump i den og stakk tauet 

gjennom torpedoveggen og inn i kupeen, hvor vi rykte som en gal i t auet hver 

gang pumpen stoppet for å få den til å gå. 

På turen hjem stakk vi innom Anton Kamp nye delelager. Et virke l ig super an

legg!! Takk for god service, Anton! Et godt råd fra 1~0regruppen til alle med

lemmer : Ikke bestill deler fra England, men bestill fra Anton! Det er viktig 

at vi støtter ham slik at vi i framtiden er sik ret med r eservedeler i Norden! 

( fortsættes) 15 



( fortsat) 

Her i Alesund dukker stadig flere IHnorer opp . A-OS7 lidvard har kjøpt seg 

en 54-4 dørs , Dagfinn ørjasæter har kjøpt seg en 60-Van A-IS3 en 63/64 Van og 

Asbjø rn Nyhaug en 60-Van . Så det er spennende å se hvor mange bi l er som kom

mer fra I·lø regruppen til neste år .... 

Vi sees i Sverige til neste år !! 

Hilsen fra t·løregruppen 
A-1339 Henry 

Skal - skal ikke? 
P . g . a . arriskab over danskeres køkultur og manglende evne til a t tænke kon

st r uktivt, ved de tyske tankstationer lige syd for grænsen, udspandt følgende 

r e plikskifte sig i vores fHnor , efter at jeg endelig havde fået fyl d t t anken 

op og sat mig ind i bilen igen . 

rHn kone : 
I-1 ig : 

Kører vi altid på 92 Oktan blyfri??? 
- Ja! I dag gør vi . .. . 

Jeg var noget spænd t på r esulta t et. Hvordan ville motoren te s ig? Hvor langt 

kunne den køre pr . l i te r o . s . v . o . s . v . ? Da jeg kom hjem fandt jeg nogle No r

minor fra 88, nr . 55 og nr . 56 , som i ndeholder indlæg om blyfri benzin . Så 

va l' jeg be roliget . Nes t interessant fandt jeg Bjørn Jarl Kristensen's i ndlæg 

i nr. 55 om bl yf ri 92 oktan . 

Hvo rdan gå r det Bjø m , nu et år efte r?? 

Hesultatet af mit lille ufrivillige e kspe riment , hvi s man kan ta le om a t eks

perimentere med l tank benzin, e r fø lgende : Alt forløb fin t, samme km/ l, mo

toren lød som den skulle , trækkraften blev måske forri nget en anelse , hvil

ket mu l igvis ville ændre sig ved en justering, som jeg ikke har foretaget , da 

jeg er foldet tilbage til 9B oktan blyholdig . 

Da debatten som bekendt går l idt træg her i bladet , men da mange formodentlig 

er interesseret i emnet blyfri /b lytung-I'lorri s Minar, ikke blot af pr ivatøko

nomis ke, men også af økologiske grunde , vil jeg fo reslå at Du ringer ti l mig 

NU (Ja , lige nu!! ) og fortæller om dine erfaringer, gode som dårlige , ( de dår

lige er abso lu t af sto r interesse) d.v . s . hvad du køre r på, hvor længe/hvor 

langt du har kørt o . s . v . samt dine erfaringer iøvrig t. Herefter vil jeg for

søge at lave et resume t il næste nr . a f Normina r, som måske kommer til at 
Pege i retning af blyfri kørsel og bespa relse l' . Hilsen A-H27 Torben The rkildsen 
16 Hing efter kl. 18 . 00 på tlf . B6 Bl 29 9B 



I Tur til Anton Kamp - søndag d. 10/9-891 
Østjyllandsgruppen har rået en aFtale med Anton Kamp (Nordisk "lOl'ris tUner 

Lager - Asferg ) , om at vi kan besøge ham søndag d. JO . september kj. ca . 

13 . 00, for at se den nye lagerbygning . 

Alle interesserede kan møde op på Vejle Havn k!. 10 . 00, søndaq formiddag med 

nypudset r-bnoI" og en god madpakke i bagagerummet . K!. 10.30 korer vi fra hav

nen med kurs mod Randers (via Arhus) . 

Kl . ca . 11.30 spiser vi den medbragte mad på l>1olorvejskiosken Vest for 

Ilanders . De der har glemt ma den, kan så evt . købe noget i ~lotol'vejskjosken . 

Der er afgang fra HolOl'vejskiosken kl. 12 . 30 og ankomst hos NO l'disk t·lorris 

tUnot' lager ca . kl. 13 . 00 . 

Anton Kamp har lovet at hans kone vil give kaffe om eftermiddagen, men kun 

til de tilmeldte. 

Besøgende fra andre grupper kan hænge på enten i Vejle eller Randers, men 

HUSK tilmeldi ng ti l: 

Jens t<1ondrup - Vejle 

Tlf . 75 72 07 27 

SENEST onsdag d. O. september 

HVAL 

17 



I *MEDLEMMERNES BILER* I 
'·Iartin \'Uidau tra Vejle A-14L4 er indehaver at" denne l-dørs fra 1969 . Bilen 

e r original og i daglig drift . f·lselin har haft ca . 9 Ihnorer og på spørgsmå

let om, hvad klubben kan gøre for dig, skriver han: 

John f . Kennedy 

lettere omskre

vet : Spørg ikke 

hvad klubben 

kan gøre for 

dig , spørg 

hvnd du kan 

gøre f Ol' 

klubben! 

Endvide re 

beder han os 

bemærke nr. 

på nI'. pJ ederne 

De har "pudsigt" nok samme e ndelse 25 558 . Nej det er ikke pudsigt , men dyrt, 

idet det har kostet 2 fl. Gl. Dansk i "bestikkelse" for at få netop dette nr . 

A-151S/H.lSZ3 Lars Th ygesen/Jeane tte Siebert fra Nr . Alslev har send kartoteks

kortet med f lg. tekst: Den gule vogn har jeg haft fra 84', hvor det var min 

før ste. Den var nysynet og i tip-top stand. Den har næsten kø r t hele tiden 

uden store problemer . dog måtte jeg give de n en ny motor s idste å r, da en tur 

til Jylland va r f o r streng ved den . 

Den grønne er en 71 ' model som vi fandt i Næstved, den er 10m.; original, stort 

set uden rust, 

og v i håber på 

at få den ud på 

18 

vejene snart . 

Den gule ska l 

Jeanet te køre i 

jeg selv i den 

grønne . 

Også velkommen 

til jer! 



I Medlemmernes biler I 
A-1536 Anfinn f"letland fra Haugesund , No r ge har indsendt sit kartotekskort. 

AnFinn er indehaver af denne skønne Traveller fra 1960. Bilen er helt o r igi

na l og kører som bi l nr . 2 . 

A-1536 ha l' haft 1 '-Uno r og 

har kør t siden 1988 . 

Desuden er Anfi nn 

i nteresseret i a t 

vide , hvor mange 

'·lorr i s mner med

lemmer der er på 

56r Vest No rge , 

og om der er 

grundlag for 

a t sta r te en 

stedsgruppe 

her . 

Bestyrelsen op

fo rdre he rmed 

medlemmer fra om rådet , til at sætte sig i Forbi nde l se med A- 1536 Anfinn , på 

ad r . Fj ellmyr Te r rasse 26, 5500 Haugesund Tl f . 4 71 21 60 . Kan der så sam

les e t rime l ig t medl emsan t al , vil vi hjælpe j er med opstarte af en sledsgrup . 

Også velkommen t i l A-1346 Sten Jørgensen f ra Fj e r ri t slev med denne flotte 

Pick-Up fra 1969 . Bi l en er uorigina l og køre som 2. bil . Sten har sat motor , 

gearkasse og bagtøj fra en ~'ar ina 1300 på bilen . 
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I Resultater af NMMK's sommertræf I 
Resultaterne a f NHHK ' s Sommel' træf' s bilbedømmelse sam t opgaver . 

2-dørs 

A-12H2 24 stemmer 
A-434 20 
A-l3S6 12 
A-375 3 
A-IS22 7 
A-OG8 7 
A-093 5 
A-l27l 5 
A-707 4 
A-962 4 
A-G63 4 
A-1423 J 
A-991 J 
A-438 3 
A-U62 3 
A-956 2 
A-ll6 2 -
A-738 2 
A-099 1 -
A-I370 1 
A-1252 l -
A-I09 1 l -

Van 

A-045 25 slemmer 
A-1423 20 
A-442 17 
A-IS3 16 
A-OaJ 12 
A-DIS 9 
A-l3J9 O 
A-327 7 -
A-026 4 -
A-DOS 3 -
A-636 2 -
A-ll6 2 -

Pick-Up 

A-U2l JI slemmer 
A-l201 23 -
A-DIG 23 -
A-846 15 -
A-636 10 
A-570 7 
A-420 4 
A-l363 4 
A-l200 2 
A-J346 l -

20 

4-dø r s 

A-407 
A-OOl 
A-l70 
A-292 

42 slemmer 
J6 
31 
13 

Trave ller 

A-2J2 
A-1l60 
A-703 
A-IS08 
A-932 
A-1293 
A-150l 

Cab . 

A-Z37 
A-494 
A-932 
A-OS7 
A-207 
A-Il78 
A-I l70 

Or iginal 

A-484 
A-098 
A-494 
A-1423 
A-OMl 
A-292 
A-932 
A-1503 
A- U6 
A-016 
A-I091 
A-129J 

43 slemmer 
JO -
15 -
15 -

4 -
2 -
l -

56 slemmer 
J5 -
16 -
10 -

2 -
2 -
l -

54 s l emmer 
24 -
lO -

7 -
6 -
4 -
2 -
2 -
2 -
2 
l 
l 

Gæ t posens indhold 

A-G63 Anker Nielsen 
A-ISO Søren F Sørensen 

Gæt anta l i gl as 

A-1239 l'lnrtin Klinke 
A-l2D Anton Kamo 
Hall S og Kurt er på uærls
hus, og huer gallg, der kam 
Iller en gæst ind ad døren, 
siger de ·Daul Kurt .• 

Det undrer Hans lidt, og 
han spdrger Kurt, om han 
kender alle. 

Og Kwt suarer: ·Jeg ken 
der Gud og hvermand. -

. Du kender med garanti 
ikke Poul lVinckler, . siger 
Han s. 

.Jo! Jeg gør, lad os lage 
illd til DKA og besdge ham. -

De tager så indtil DKA, og 
ganske rigtigt bliuer Kurl 
mødt med åbne arme af Poul 
lVinckler. 

Så siger HallS: ·Det uar 
saialIs, men du kender med 
garanli i~ke dronningen .• 

·Nå, det lror dl/ ikke,_ si
ger Kl/ rl . • Lodos lageind på 
Allwlienborg og hilse på 
hende.- De lager af sled, og 
da de kommer derind, siger 
Kurl: -Davs! Daisy" og 
dronningen svarer: . Hej, 
Kurt, del er lællge siden. -

Delkan nok være, at Hans 
kiggede lidt, men sagde så: 
.Okay! Du kender Poul 
lVinckler og dronllingen, 
lIZell du kellder ikke pauelI i 
Rom. _ .Om jeg gor, · siger 
Kurt: · Lados lage en lur ned 
og besdge ham. -

De lager af sled og aflaler, 
at Han s skal stå nede på Pe
terspladsen og vellle på, al 
Kurl {år pauen med ud på 
balkonen. Da han har ventel 
nogen tid, kommer der to 
personer ud på balkonen, og 
i del Samme overhører Hans 
en samtale mellem tojapall
ske turister. Den elle spørger 
den allden: . Hvem er det, 
der slår oppe på balkonell.
Og svarer den anden: .Jeg 
kender ikke ham i kjolen, 
mell den anden el' cW. Kurt. · 



TOCO autoinform motorlitteratur & modelbiler 

Hasseløvej 101, Hasselø, DK·4873 Væggerløse 

K I U b t i I b U d P å M I n o r • mo d e I b i I 
Den engelske m::delbilpro:lucent CORGI har i løbet af få år opnået stor 
erkendelse og ?JPUlaritet for sine smukke m::delbiler i skala 1:43 
i Classic car-serien. 
I denne serie er netop udkamet den meget srrukke mxlel af }i:)z:ris 
Minor 1000. 
Denne mcx:lel ses kun sjældent i almindelig handel, nen 'ICXX) autoinform 
kan til..bycle rredlerrmer af Nordisk Morris Minor Klubb denne smukke 
m::xielbil for kun kr:. 115,-

MORRIS MINOR ·PAKKEN 
Vort andet tilbud. l~er på en samlet Jobrris Minor-pakke indeholdende 
ovennævnte mxlelbil + J:::ogen MMorris Miner" i Super Profile-serien . 
Denne pakke koster kun kr . 200 , - . En l:esparelse på samrenlagt næsten 
kr. 40,- i forhold til nonmalprisen . 

Til ovenstående tilbud skal tillægges forsendelsesc:mkostninger på kr . 16,

Originale engelske reparations- og instruktionshåndbøger 

Vi kan også tilbyde genoptrykte originale reparations- og instruktions
håndbøger fra Morri s-fabrikken: 
Prisen for reparationshåncil:x>gen er kr. 200, - og for instruktionshåncU::og 
til enten Morris Miner Serie 2 eller Minor 1000 er prisen kr. 60,-

Litteratur specielt til din kæve Morris Miner 

Derudover lagerfører vi repu-ations-, restaurerings- og historiebøger over 
Morris Minor Serie MM og M::lrris Minor 1000 i alle m:::delvariationer . 

Bestilling vedlagt betaling sendes til : 

'IOX> autoinform, Hasseløvej lal, 4873 vaggerløse 

Sparekassen SDS pos tgiro 2 15 22 47 
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I Motormassa i Ostersund I 
l maj annordnades en stor utstallning for bilar och motorcyklar har i øster

sund . Jamtlandsgruppen de l tog med två bilar i en monter. Det var Al134 en t an 

som hade sin 4 datrars sedan 1954 daf samt min Travelier 1959, vi i gruppen 

byggde upp li te 

dekor kring bi

larna . 

I fardigt s klck 

foresli311de 

våran monter en 

verkstad i 50-

tals stil. 

Och jobbet 

lonade s i g 

For vi f i ck 

andra pr is for 

dekoren . 

A.::.897 Ihkael 

Morristræf i Mora 
Helgen 1-2 juli hade A-a38 Thomas Eriksson i t·lora i nb judit til! en svensk 

minilraff for morrisagare . 

Vi var tre bilar som åkte från Oslersund till Hora dar Thomas har ett toppens

talle som vi fick gasta hela helgen . 

Resan från Ostersund till Hora glck relativt smartfritt, det var bara li te 

krångel med en bens in pump men det hol' till na r man kor morris . Forutom oss 

Jamtlanni ngar så hade aven A-1227 Kent Li ndbe r g från Edsbyn och A-1225 Gunnar 

Andersen fr ån Vanersborg sokt sig till t'Iora denna he l g . 

Vi borjade med g1'i11ning oeh lite bilprat på fredagskvallen , sedan under 

lo r dagen besokte vi Bjol'npal'ken i Orsa dal' vi oekså åt lunch . Efter lunchen 

åkte vi till Nusnas och tittade på tillverkningen af dalahastal' . 

Senare på kvallen åt vi en fortraffli g middag som vardparet Thomas och Marita 

samt Per-Arne oeh Lena hade ordnat. 

AlIa som var dal' kan nog hålla med oss om at det var en toppenkvall med god 

mat , sång oeh historier. 

22 ( fort sættes) 



( fortsat) 

På sondag så besokte vi Tomteland och Zorn-gården, på eftermiddagen blev det 

sven tid for elt dopp i s jon for den som hade lus t med det. 

t·låndagen kom och del blev dags for hemresa, dessvarre så gick inte den !ika 

smartfritt sorn 

resan dit. Det 

var en brand 

avgasventil som 

satte slopp for 

våran sidventi

lare årsmodell 

-52 . Så vi fick 

bogsera den i 

ca . 10 mil in

nan v i fick 

hjalp med hem

transporten på 

biltra.iler. 

Så Slutade en i ovdgt 100% helg, det var bara tråldgt alt inte fler Horrisar 

hade sokt sig till t·lora denna helg . 

Så vill vi annu en gång lacka Thomas, I~a r ita, Per-Arne och Lena for ett fint 

arrangemang och hoppns på att vi får komma Ullbaka nasta sommar till en 

Nordisk I~orris Minor lraff . 

Halsninga r och TACK från Jamtlandsgruppen 

genom 

A-897 Mikae J och Ann-Lois 
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I Medlemmernes biler I 
A-1492 Steen Lelh fra Havdrup, kører til daglig i denne originale 2-dørs 

fro 1964 . Vognen er u reslaureret og Steen har haft · 2 '-linorer siden 1985 . 

På spørgsmålet om, hvak klubben kan gøre, mener han at den bør fo r midle 

køb/salg af 

reservedele 

samt fortælJ.e 

om forbed

ringer der 

kan gøres 

på Hina ren 

(skivebrem

ser Q. s . v . ) 

~led hensyn 

til skive-

bremsere, 

opfordre vi 

hermed andre 

medlemmer til flt skrive ind og give deres erfarring videre . 

Velkommen som nyt medlem Steen! 

A-1279 Niels E. Thunberg f l's Gudhjem har også indsendt sit kartotekskort. Han 

el' ejer af denne 2-dørs fra 1956, som er uoriginal men restaurere t. 

Bilen er i daglig drift og Niels har kørt Hino r siden 1972 . 

oos ~ velkommen i klubben til dig Niels ! 
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I *MEDLEMMERNES BILER* 
A-D31 er i ndehaver aF denne grå 2-dørs Fra 1967 . Hagens A. Kramer 

kører i bilen t il daglig og bi len er uoriginal/de l vis restau reret . 

I 
f r a Skjern 

Han har 

ha ft l tHnor o ~ kørt siden 1986 . Hagens mener , at klubben skal gi ve gode 

ideer samt bi-

beholde og ved

ligeholde godt 

kammeratskab 

o . s . v. 

Velkommen i 

klubben Mogens ! 

Kur t ErnshoF f ra Randers kører til daglig t i denne Traveller fra 1968 . Vognen 

er sort og restau re re t. A-1283 Kurt ha r kørt Harris siden 1978 og han har 

haft ikke fø n e r end 5 a f slagsen . På spørgsmålet om Fo r andringer på Hinaren, 

skri ver Kurt : En de l ! Og de t Fremgår vi st også tydeligt af bil l edet . 

°952 velkommen til dig Kurt ! 
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CLA551C CAD OHC'V 

Nor miner 

Bax J 

8840 Rødkærsbro 

29 juli 89 

Ryd garagen for stumper og reservedele , der er tilovers , 

og kom til det første (og eneste i år) klassiske bilshow på 

Sjælland og tilbring nogle hyggelige dage. Der holdes stort 

stumpemarked (stadeplads 60 kr for begge dage) og der er 

plads til mange flere end der foreløbigt har meldt sig . 

Der holdes også salgsm -, sse med mange spændende vogne i 

a l le aldersklasser til salg. I den store hal udstiller 15 

mærkeklubber, heriblandt ogslt ~11-I/>!K , mange firmaer, to ar

bejdende værksteder, Darunarks Tekniske l-1useum , Statens Bil 

inspektion og mange flere. 

Lørdag åbnes Nordisk Classic Car Show med et veteranbiloptog 

gennem Hillerød , kun bestående af kommercielle vogne , an-

ført af Triangel og Volvo bus. Hvis du har en veteranlastbil 

eller varevogn/pickup så tilmeld dig. Vi starter med morgenmad 

kl 8 . Jo . 

Alle der kommer i en " gammelbil" får et gæste-P- kort og kan 

holde på et afspærret område og enhver, der kommer inden kl 11 

kan deltage i concours - konkurrencen, om lørdagen for efterkrigs 

køretojer, om søndagen for efterkrigskøretøjer og motorcylder. 

Tag madpakken og familien med søndag formiddag, spis i det 

g rønne til tonerne fra et jazzband, mens ungerne forlyster sig 

i det store Tivoli ved siden af. 

Eller hv is man ikke har tid i \"eekenden , så kom fredag af

ten kl 18 - 21 , hvor Nordisk Classic Car Sho \" også er åben . 
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Og det hele foregår sidste weekend i august 
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Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

Henv . : 

I SÆLGES 

l stk . Harri s "Iinor Super 1000 , 1969. Brede dæk/fælge. 

Farve: hvid . 1300 motor . "led eller uden syn efter aftale . 

Jytte Carsten Andersen 
Højbovej 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 06 B2 B7 31 

Alt til '-1orris 

Spørg først Peter i Gredsted 42 29 28 66 

Det gør jeg , da han har rime l ige priser samt sto rt lager . 

A-I003 Berit Lund 
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I 
Sælges : 

Henv . : 

Købes : 

Henv . : 
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Køb og salg 
Oenzinmåler + svømmer til tank 

Kølermonteringsplade (inderste) 

Høj r e Bagdør Travelier 

Styr tøj (tandstang ) 

Varmeapparat (komplet) 

Blæsermotor 

Laderelæ 

Benzinpumpe 

Star tmotor 

Dynamo 

Vlskermotor m/drev 

Navkapsler 

l ygtekranse 

Horn (signal ) 

Hængsler (for- og baghjælm) 

11otorhjælm 

I 

Speedomet r e nye og gl . model til 140 km/t 

Bremsetromler 

l~kketøj til bagklap (pe r s . ) 

Div . kontakter Q . S . V. 

A-e70 Erling I·lølholm 
Skovve j 10 
6300 Gråsten 
Tlf . 74 65 21 96 

Bagtøj i god stand. 

Beskyttelsesplader ti l dørhåndtag forcromet . 

Blanke dørrammer og trækrude . 

kr . 200,-

400,-

400 , -

250, -

250,-

150,-

150 , -

150,-

150,-

150,-

200,-

50,-

SO,-

50,-

50 , -

150 , -

150, -

SO , -

IOD , 

Instrumenter rra rorhjulstrukket r.1arina GT el. Hidget . 

F]·ontspoi1e r. 

A-1535 Gunnar Sørensen 
Vedbæksalle 99 
8700 Horsens 
Tlf . 75 64 64 31 



Sælges: 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sæl ges : 

Henv. : 

I SÆLGES I 
r'oL'ri s JOOO Super , årgang 1967, for liebhaver. 

l e jer, original lak ( off-\'/hHe) ikke-ryger , original 

såvel indvendig som udvendig , sorte nr . plader, garage

bil . Nysynet . Kun seriøse henvendelser . 

Pris : kr . 25 .000,-

A-1456 "1ogens JøI'gensen 
Prøvestensvej 24 
3450 Allerød 
Tlf . 02 27 38 62 

Harris IUnar 69 , 97000 km . • hvid, f ulds tændig original, 

med so r te plader. Særdeles god motor og gea rkasse, fine 

dæk. Reservedele . 

Pris : kr . 12 . 000 , -

Sort original må ttesæt 

Nyt træk til Van eller Pick Up 

4 nye pigdæk m/fælge 

2 robus te vinte rdæk m/fælge 

l stk. rep . bog 

l - r~orris Formuling rat 

A-641 Arne Lykkebak Poulsen 
Filipsgyden 7 
5772 Kværndrup 
Tl f. 62 27 12 23 

k, . 500 ,-

500,-

800,-

300 , -

150,-

150,-

Horris 1000 Super å rgang 1965 . Hørkeblå . Undervogn total 

renoveret . Ingen rust. 

Pris : kr . 19 .000,-

A-002 Kim EngeJbredt 
Skolegade 15 
0000 At'hus C 
Tlf . 86 13 75 04 eller 97 74 00 46 
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Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv : 

Sælges : 

Købes : 

Henv . : 
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I Annonceside I 
stk . højre + venstre dør til serie II Van eller Pick-Up, 

samt stk . højre dør til nyere Van eller Pick-Up. 

Pris pr . stk . kr . 75,-

A-4B4 Claus Hansen 
Grindstedvej 57 
7190 Billund 
Tlf . 75 33 83 62 

Blå Ha r ris IUnor lH'gang 66 . Rimelig stand . 2 ejers bil. 

Nikolaj Bylov 
Tlf . 02 21 52 53 

Hedel &:: årgang : Super, 2 dørs, 1968 

Km . antal : 

Fal've : 

Stand : 

Antal ejere : 

Sær lige kende

t egn : 

Pris : 

96 . 000 med ga ranti 

Smokey Grey - original lak 

Ol'iginal overalt, smuk indvendig og ud

vendig, gode dæk, meget kvik motor . 

1 ejer fra 1968-1987 + 1 ejer fra 1987 -

1989 

Sorte plader! 

kr . 24 .995 , - Nysynet 

A-714 lone Borgstrøffi 
TH . 42 57 1949 

Dobbeltkarburator • stol med rødt betræk . 

Bagkofanger gerne med kofangerhorn . Kølergitter gerne med 

skruer og bolte . 

A-1097 Gunner Hansen 
Tlf . 74 41 59 60 



Sælges : 

Heny . : 

Sælges : 

Heny. : 

Sælges : 

Henv. : 

I SÆLGES I 
Harris 1000 Pich Up årg . 68 , ombygget med trælad og restaure
ret i 86 . Blå med hvide plader, sælges med eller uden syn 

t;lorr i s 1000 personbil speciel bygget. Van ombygget ti l 2 
personers, forlænget kabinc og star t lukket bagagerum . Syns fr i 
træk . Solskærm . HYide plader årg . 71 skal ses . } bagdø l'c til 
bingingsyærk , 

A-1075 Sigurd Knudsen 
05 - 38 29 70 best aften . 

Harris tUnor motor med gearkasse (sidde r sammen, de r er i ngen 
star ter. Det Cl' e fter op lysninger en årgang 1971 

Prdls kr. 800,00 

t·lotor hjælm kr. 150,00 

A-1 091 Erik Pedersen 
Rybjergyej 76 Kirkeby 
7870 Roslev 
Tlf 97 57 16 00 (bedst efter kl. 16 . 30) 

Bagskærme til to-dørs (glasfiber) 

Fo r s kærm t il to-dørs (glasfiber) 

Forplade m/kølergitter 

Kofanger bag m/ pæne uorginale for
cromede koranger -horn 

F orcromede besk neJ sesnJ lutp.r Ul 
(dørhåndtag udvendig 

1300 moto r m/gearkasse til IHnor 

Bagsæde + ryg sor t flot 

A-512 Ib Skov 

86 - 67 55 56 

200,00 pl' . stk . 

150 ,00 

300 ,00 

300 ,00 

50, 00 pr. stk . 

700,00 

400,00 
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Nu sælger Morris Minor klub
ben også et virkelig pænt og 
gedigent askebæger i hvid 
opal-glas med vores bomærke 
i bunden og Morris Minor på 
siden. Diameter 14,5 cm. 

Pris: 35,-



Jubilæumstilbud! ! 

l. 'r-SHIRTS : BO , - Dkr . pr . stk . str. 3B , 40 , 42 og 44 I 

2 . SNE'I'-SHIR'l'S : 150 , - Dkr . pr . stk . str . S , , L og XL og XXl 

3 . NORMn~OR : 10 , - Dkr . pr . stk . fra nr . 4 0 og fremefter) 

G!. NOHMINOR : 7 , - Dkr . pr . stk . fra nr . 15 tl.l nr . 39) ø 
4. KLÆBEMÆRKER : 10, - Dkr . pr . stk . , 3 stk . 25 , - Dkr . -(.\\.f>\) 
S . STRYGEt>l ÆRKER : 10 , - Dkr. pr . stk . ø~O~ 
6 . JAKKEMÆHKER : 25 , - Dkr . pr . stk . 

7 . GRILL-EMBLEt>l : 95 , - Dkr. pr . stk . 

8 . 'rE-KRUS med tryk på begge sider : 35 , - Dkr. pr . stk. 

l Alle priser er inel . porto I 

VÆR .. VELSET" BRUG 
KLUBBENS LOGO 
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A-1525 

A-1526 

H-1527 

8-957 

A-1528 

A-1529 

A-1530 

A-1531 

I Nye medlemmer I 
Henrik Kristensen 

Plantagen 5 , Agersted , 9330 Dronninglund . Danmark 

Martin Skovbjerg Nørgaard 

Birkevej 8 , 7323 Give . Danmark 

Kari Larsdotter Hansson 

Pussen PL . 208 , 51 700 Bollebygd . Sverige 

Per Gerhard Grini 

Berg Studentby N 28 , 7016 Trondheim , Norge 

Sven Ingvar Åkerlind 

Holstebrovej 41 l th ., 7800 Skive , Danmark 

Hanne Grøtner 

Langagervej 38 , 2600 Glostrup , Danmark 

Flemming Kjehr 

Ringparken 3 , 5600 Faaborg , Danmark 

Sussie Jensen 

Nyvangsvej 28 st . th . 5000 Odense C . Danmark 

A- 1532 Karsten Jakobsen 

Kragelundskovvej 2 • Lindved , 7100 Vejle , Danmark 

A-1533 Arnulf Jensen 

Nordkronen 1 , 2300 Hammer . Norge 

A-1534 Elisabeth Zachariae 

Nørre Vænget 3 , 4772 Langebæk . Danmark 

A-1535 Gunnar Sørensen 

Vedbæksalle , 8700 Horsens , Danmark 

B- 136 Frederik H. Beck 

Prangervej 122 St . tv . 7000 Fredericia , Danmark 
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I Nye medlemmer I 
A-1536 Anfinn Hetland 

Fje11myr Teresse 26 , 5500 Haugesund , Norge 

A-1537 Niels tI. Andersen 

Skoleparken 23 , 8330 Beder , Danmark 

A-1538 Kender du en Svensker som ikke har hørt fra Nf.1HK ? 

A-1539 H. C. Skamriis 

Skallerupvej 474 , Sønderslev , 9800 Hjørring , Danmark 

A-1540 Lars Hernes 

Lerkestien 4C. 3190 Horten , Norge 

8-1541 Caja Bruhn 

Blågårsgade 16 A,3tv. 2200 København N. Danmark 

A-1542 Henrik Vie Christensen 

Malervej 21 , 7700 Thisted , Danmark 

A-1543 Niels Vester 

Kærvej 26 , Sdr . Onsild , 9500 Hobro , Danmark 

B-1544 Leif Schou 

Åve! 12 , 7260 Sdr . Omme , Danmark 

A-1545 Niels Henrik Thorup 

Ryesmindevej 8 , Vrønding , 8762 Flemming • Danmark 

A-1546 Bjarne Bachmann 

Tranevej 27 , 9640 Farsø , Danmark 

A- 1547 r.larianne Tjønn 

Sorgenfrigt 15 , 0365 Oslo 3 , Norge 

A-1548 Hector Dorrego 

Hvidkildevej 36 B. 2 th . 2400 København NV . Danmark 
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